
 

 

 

SYSSLINGEN 
Medlemsblad 4, 2018   Årgång 25 

  
   
 

 

Kallelse 
 

till ordinarie höstmöte med Södra Roslagens släktforskarförening torsdagen den 29 november  

kl 18:00 i biblioteket i Vaxholm (observera tiden). 

 

Förslag till dagordning 

1.  Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av rösträknare tillika justeringsmän 

4. Fråga om kallelse till mötet behörigt skett 

5. Godkännande av dagordning 

6. Kort redogörelse för verksamheten under året 

7. Verksamhetsplan för 2019 

8. Budget och medlemsavgifter för 2019 

9. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

10. Val av tre styrelseledamöter för 2019 - 2020 

11. Val av revisor 2019-2020, samt revisorssuppleant för 2019 

12.  Övriga frågor 

13.  Mötets avslutande 

 

Efter mötet kommer Lennart Lenke att hålla ett föredrag om ”Mördare och banditer i Östra Ryd” 

 

Observera att mötet börjar kl 18.00 därefter en paus. Föredraget startar kl 19.00 och är öppet för 

allmänheten. 

 

Hjärtligt välkomna! 
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Föreningens adress: 

Muskötvägen 2  

184 60 Åkersberga 
 

 

   Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 070-629 25 32 

 e-post: anita.jarvenpaa@telia.com 

Vice ordförande/ 
Sekreterare, e-post Christer Lind 08-541 310 75 

  ch2.lind@roslagen.be  

Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 
 e-post: ingalillhallberg@telia.com 

Ledamot Torbjörn Claar 070-884 81 23 

 e-post: claar@telia.com 
Ledamot Tore Österman 070-542 05 05 

 e-post: toreosterman@gmail.com 

Ledamot Dick Fagerqvist 070-354 13 70 
 e-post dick.fagerqvist@tele2.se 

Ledamot Susanne Fagerqvist 070-722 14 12 

 e-post sysslingen@hotmail.com 
 

 

 
 

 

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 

Bidrag kan sändas till redaktören, Susanne Fagerqvist,  

Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga, tel. 070-722 14 12 

 

Ansvarig utgivare:  Anita Järvenpää 

E-post:  sysslingen@hotmail.com, eller 

 info@roslagen.be 

Hemsida:  blogg.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  Ann Lundgren, Olle Keijser 

   

För signerade bidrag ansvarar författaren. 

Citat får göras ur Sysslingen om källan anges. 

 
Medlemsavgift 
Avgiften är 125 kronor per medlem och år och 25 kronor 

för medlem under 25 år. Betalas till föreningens  

plusgirokonto: 448 57 91-0   
Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. 
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Nästa nummer av Sysslingen 

kommer i februari 2019 

Manusstopp den 15 januari 2019 

  

Redaktionen har ordet 
 

Så har då tiden kommit för vår sista tid-

ning för året. I detta nummer hittar ni inform-

ation inför vårt höstmöte. Vi har också fått in 

några trevliga artiklar från våra medlemmar. 

Bilderna i detta nummer är tagna av Arne 

Sundberg (om inget annat anges). ClipArt-

bilderna kommer från Internet. 

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt 

År med eller utan släktforskning. Nästa num-

mer kommer i februari 2019. 

 

Redaktören 

 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Ordföranden har ordet 
 

Usch vad mörkt det är ute! Jag längtar till den 22 december. Då har det äntligen vänt och vi 

går mot ljusare tider. Till dess får vi kura ihop oss inomhus och längta efter ljusare tider. 

 

Under hösten har vi en hel del aktiviteter att se fram emot. Vår förening kommer att tillsam-

mans med Vaxholms hembygdsförening och Vaxholms stadsarkiv att ha en bildutställning 

på Vaxholms stadsarkiv på Arkivens dag lördagen den 10 november. Årets tema är ”Fest 

och glädje”. 

 

Tisdagen den 20 november är vi inbokade på ett studiebesök på Riksarkivet i Marieberg. 

Veckan därpå, närmare bestämt den 29 november, är det dags för vårt höstmöte. Efter mö-

tesförhandlingarna kommer Lennart Lenke att berätta om ”Mördare och banditer i Östra 

Ryd”. 

 

I slutet av november är det så äntligen dags för släktforskarnas favoritjulklapp. Lagom till 

jul släpper förbundet slutversionen av ”Sveriges dödbok 7, 1860-2016”. Skivan innehåller 

ca 13 miljoner poster.  

 

Vi hinner knappt vinka farväl till jultomten innan det är dags för nästa begivenhet. Lördagen 

den 19 januari firas Släktforskningens dag i hela landet. Temat för år 2019 är ”Fotografiet 

och släktforskningen” 

 

Anita Järvenpää 

 

 

 
 

 

Förslag till verksamhetsplan för 2019 
 

1. Verka för att öka föreningens medlemsantal. 

2. Arrangera medlemsträffar i Vaxholm, Åkersberga och Ljusterö. 

3. Arrangera aktiviteter som studiebesök, forskarkvällar och liknande på medlemmarnas 

förslag. 

4. Bemanna jourhavande släktforskare på lördagar i biblioteken i Vaxholm och Åkers-

berga utom i maj-augusti. 

5. Arrangera föredrag eller liknande vid föreningens stadgeenliga vår- och höstmöten. 

6. Arrangera våravslutning med utflykt.  

7. Ge ut fyra nummer av Sysslingen. 

8. Verka för att öka andelen mottagare av Sysslingen via e-post. 

9. Fortsätta sälja Vaxholm-Österåker-CD. 

10. Inköpa och installera fler register/program på föreningens datorer. 

11. Delta i riksstämma och nationella släktforskardagar samt i eventuellt regionalt och lo-

kalt samarbete. 
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Förslag till budget 2019 
 

 

Intäkter:  

Medlemsavgifter 20 000 

Övrigt inkl CD 300 

  
  

Summa intäkter 20 300 

  

Kostnader:  

Sysslingen 9 000 

Förbunds och stämmokostnader 3 300 

Abonnemang 5 000 

Övriga kostnader 3 000 

  

  
 26500 

Summa kostnader 20 300 
  

Över/underskott 0 

 

 

 
 

 

Valberedningens förslag till höstmötet 
 

Ordförande vid höstmötet Anita Järvenpää 

Sekreterare vid höstmötet Christer Lind 

Justerare tillika rösträknare  

Justerare tillika rösträknare  
  

Styrelseledamot 2019-2020 omval Torbjörn Claar 

Styrelseledamot 2019-2020 omval Dick Fagerqvist 

Styrelseledamot 2019-2020 omval Tore Österman 
  

Revisor 2019-2020 omval Birgit Lindkvist 

Revisorssuppleant 2019 omval Leif Gannert 

 

  

Styrelsen föreslår oförändrad medlems-

avgift för 2019 d.v.s. 125:- per medlem 

och 25:- för medlem under 25 år. 

 
 

Styrelsen förbehåller sig rätt att omför-

dela kostnaderna om behov uppstår. 
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Riksarkivet i Arninge stänger för ombyggnad 
 

Den 17 december stänger Riksarkivet i Arninge för om-

byggnad och öppnar inte igen förrän tidigast våren 2020. 

Redan för några veckor sedan började man plocka bort 

böcker och bokhyllor från de lokaler som släktforskarna 

haft tillgång till.  

 

Anita Järvenpää 

 

 
 

Söka anor 
 

Nils Lindgren vill gärna tipsa om att man kan söka anor 

via https://www.familysearch.org/search/col-

lection/2790465 där man indexerat församlingsböckerna 

1880-1930. 

Man måste skapa ett konto, men det går fort och är gratis. 

 

 
 

 

Här dansar Calle Schewen 
 

Det är väl inte många av oss som varit på midsommarfest eller kräftskiva utan att någon av 

de närvarande stämt upp Calle Schewens vals.  Vem var då denne Calle Schewen som Evert 

Taube gjort oförglömlig för hela svenska folket? 

 

Calle hette egentligen Karl Fredrik Mauritz von Scheven. Han föddes den 16 januari 1871 i 

Stubboda nära Spillersboda. Modern var den 24 åriga pigan Sofia Hedendahl. Hon hade un-

der två år arbetat som piga hos den ogifte adelsmannen Carl 

Ludvig Christoffer von Scheven på Håtö Gård. Den nästan 40 

år äldre fadern blev hopplöst förälskad i sin piga. Han tog sitt 

ansvar och gifte sig med henne och paret fick snart ytterligare 

fyra barn. När Calle var 9 år gammal avled hans far. Först när 

han blev 21 år och myndig fick han ta över driften av gården. 

 

Calle var medlem i ordenssällskapet Pelarorden. När Evert 

Taube skulle väljas in i samma orden 1931, fick han i uppdrag 

att skriva en dikt som handlade om Roslagen. Resultatet blev 

Calle Schewens vals. 

 

Nu blev Calle känd för hela svenska folket. 1945 deltog han själv i filmen ”I Roslagens 

famn”, som nyligen visades på SVT. Han avled den 31 mars 1954 och ligger begravd på 

Frötuna kyrkogård. 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla Calle Schewen 
 

Carl Fredrik von Scheven 

F 1779-09-27 Värmdö 

D 1839-07-14 Värmdö 

Major 

Carl Ludvig Christoffer von Scheven 
F 1737-05-01 Östertälje 
F 1809-02-08 Värmdö 
Överstelöjtnant 

Christoffer Fredrik von Scheven 
F 1693 Stralsund 
D 1740-05-28 Östertälje, Kapten 

 

 

 

 
Maria Christina Gyllenram 
F 1716-04-14 Östertälje 
D 1776-04 14 Östertälje 

 

 

 

 

Beata Christina Cronhielm 

F 1738-08-17 Värmdö 

D 1803-09-29 Värmdö 

Jakob Cronhielm 
F 1697-05-03 Värmdö 
D 1786-01-16 Värmdö, Löjtnant 

 

Carl Ludvig Christoffer von 

Scheven 

F 1811-12-17 Värmdö 

D 1880-02-20 Frötuna 

Godsägare 

 

 

 
Beata Antoinetta Mörner af Morlanda 
D 1718-11-07 Morlanda 

D 1767-07-21 Jakob, Stockholms stad 

 

 

 

 

Carl Petter Blomberg 

F 1748-08-12 Skeppsholm, Stock-

holms stad 

D 1820-10-24 Värmdö 

Kyrkoherde 

 
Johan Blomberg 

F 
D 1757-06-17 Jakob, Stockholms stad, 

Skräddarmästare 

 

 

Hedvig Sofia Blomberg 
F 1787-06-28 Värmdö 
D 1827-02-09 Värmdö 

 

 
Helena Catharina Rudenia 

F 
D 1759 Stockholms stad 

 

 

 

 

Hedvig Charlotta Schönmeyer 

F 1761-03-31 Tyska St Gertrud, 

Stockholm 

D 1826-11-30 Värmdö 

Carl Martin Schönmayer 

F 1726 

D 1783-07-23 Tyska St Gertrud, Fabrikör 

 

 

 

”Calle Schewen” 
Karl- Fredrik Mauritz von Scheven 
F 1871-01-06 Frötuna 
D 1954-03-31 Frötuna 
Godsägare 

Anna Dorotea Krüger 

F 1726 

D 1809-04-23 Stockholms stad 

Olof Olofsson Hedendahl 

F 1793-10-05 Länna 

D 1854-09-15 Ytterjäna 

Statdäng 

Olof Olofsson 

F 

D 1760 Dunker 

 

 

Johan Erik Hedendahl 
F 1817-01 12 Toresund 
D 1861-03-18 Frötuna 
Snickare 

Stina Ersdotter 

F 1767 Dunker  

D 

 

 

 

 

Anna Persdotter 

F 1795-01-22 Toresund 

D 1860-05-16 Stockholms stad 

Per Jansson 
F 1767-02-26 Gåsinge 
D 1842-10-13 Toresund, Torpare 

 

 

 

 
Cajsa Ersdotter 
F 1768-02-02 Dunker 
D 1842-01-13 Toresund 

 

Sofia Hedendahl 
F 1847-06-17 Torsund 
D 1918-10-04 Frötuna 

 

 

 

Anders Andersson Ekbom 

F 1797-09-28 Kumla 

D 1872-11-13 Kumla 

Backstugusittare 

Anders Larsson Ekbom 
F 1766-11-08 Kumla 
D 1849-04-06 Kumla, Backstugusittare 

 

 

 

 
Margareta Ersdotter 

F 1756-09-11 Kumla 

D 1813-04-14 Kumla 

 

 

Fredrika Ekbom 
F 1823-01-06 Kumla 
D 1872-12-24 Frötuna 

 

 

Christina Jansdotter 

F 1796-12-03 Kumla 

D 1875 -05-31 Kumla 

Jan Andersson 

F 1760-09-04 Kumla 

D 1819-07-31 Kumla, Akademibonde 

 

 

 

 
Anna Jansdotter 
D 1760-03-05 Kumla 
D 1808-03-30 Kumla 
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De ungas intresse för vår forskning? 
 

Hur får man barnbarn att intressera sig för släkten och den forskning bakåt i tiden som vi 

kan bjuda på idag genom många års studerande? 

 

Inget intresse för den sista som avrättades i Sverige, släktingen Elvira som gifte in sig med 

Oxenstierna och dennes släktkoppling med Gustav Vasa eller den släkting som ryssarna kid-

nappade 1719. Det borde väl vara komplettering till historiekunskaperna man får i plugget! 

 

Inte förrän jag med forskningen på mödernet kom över till Kanada och fann släktkopplingar 

till Madonna, Celine Dion och andra kända artister så åkte ögonbrynen upp. 

 

När jag sedan kunde visa på släktförhållande med Justin Bieber (som jag inte ens visste vem 

det var) så blev reaktionen åtminstone hos tonårstjejerna positiv. Då stannade ögonbrynen 

uppe en lång stund och jag fick med deras hjälp höra honom sjunga genom Spotify. 

 

Det är väl bara att fortsätta forska och se vad som finns bakom nästa släkthörn. 

 

Fast när jag tänker tillbaka till då jag själv var i tonåren och pluggade i Vaxholm så fanns det 

ju mycket annat som tog upp tiden än gamla förfäder. 

 

Så jag förstår dom! 

 
Tore Österman 

 

 

 
 

 

Släktforskning och molntjänster 
 

Man blir lite imponerad över hur mycket Internet vet om ens person och beteende på nätet. 

Jag ställde några frågor mot Google och bortsett det stora antalet svar var många dubbletter 

och en hel del irrelevanta. Fast det beror på hur man ställer frågorna. Det kan bli en annan 

artikel. 

 

Dagens fråga handlar om att jag sökte på min mormor. En gåtfull kvinna med många okända 

parametrar och snabba förändringar. Så de indexerade databaserna ger bara vaga indicier. 

Men Google hittade några platser på nätet där delar av släktträd avseende redan döda hamnat 

publikt. Jag hittade tre släktträd där min mormors namn fanns med. Det visade sig att dessa 

hade stöd för ”Smart match”. Att bakomvarande system hittade flera parametrar på personer 

ur olika träd som matchar. I sig en smart funktion men som vid all bevisföring behöver fakta 

kollas upp. Något dessa personer, tydligen inte lagt så stor möda på. Det som ligger på nätet 

eller sprids via sociala medier tolkas allt för ofta som sant av mottagarna.  

 

Här påstås att min mormor gifter sig 1945. Ok tekniskt möjligt, hon blev officiellt förklarad 

änka 1940. Hennes dåvarande man försvann 1930 i en båtincident. Men jag reagerar på att 

hon i detta gifte, behöll efternamn från det tidigare giftet. Det efternamnet behölls fram till 

hennes död. Vad jag däremot har hittat, ger misstanke om att giftet faktiskt skedde 

1909/1910. Mannen har register i USA som soldat i WWI och WWII. Vilket kan stämma 

med den stora utvandringen till USA runt sekelskiftet 1800/1900. Hittar inget om att han 
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lämnat USA. Samtidigt har mina föräldrar berättat att mormor levt som änka efter 1930. 

Hennes plats vid sin död påstås vara Linköping, men jag vet att hon dog i Stockholm. Där 

jag vid flera tillfällen besökt henne i unga år.   

 

Lars Granath 

 

 

 
 

 

Kulturnatt i Vaxholm 
 

Fredagen den 12 oktober var det dags för årets Kulturnatt i Vaxholm. Vår förening var på 

plats på Vaxholms stadsbibliotek, för att visa hur man släktforskar. Vi hade flera besök un-

der kvällen och värvade troligen också några nya medlemmar. 

 

Anita Järvenpää 
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Datahörnan 
 

Det var ett tag sedan jag hade något att berätta kring det här med datorer. Så nu tar jag i or-

dentligt. 

 

Läsesalen för dagstidningar på Kungliga Biblioteket (KB) har skaffat ny skannerutrustning. 

Många av läsarna för deras rullfilmer har bytts ut. Den nya utrustningen används även för att 

skriva ut de tidningar man digitaliserat. Men då behövs naturligtvis inte skannerutrust-

ningen. Med utskrift i detta sammanhang avses till skrivare på papper eller till ett eget USB-

minne. Har du glömt ditt eget USB-minnet hemma, så finns det att köpa ett nytt i recept-

ionen. 

 

Det blir alldeles för mycket ”torrsim” om jag skall förklara hur man gör när man inte har ut-

rustningen framför sig. Dels finns en bruksanvisning som förklara hur man använder den vid 

varje arbetsplats. Dels är det bara att testa sig fram. Personal finns också att fråga. Så länge 

man inte är våldsam med utrustningen går den inte sönder. Att klicka på fel symbol förstör 

inget i sig. Möjligen att man kan få en misslyckad bild med sig hem. Min devis gäller även 

här: Öva, öva och återigen öva. 

 

För de tidningar som inte är digitaliserade är detta en genialisk utrustning så att man får med 

sig en PDF-fil hem. Man letar upp sin artikel och förstorar den till önskad storlek. Trycker 

på ”lagra” och ger filen ett namn. Svårare än så är det inte. Om man inte ger bilden eget 

namn så döper utrustningen den enligt ÅÅÅÅMMDDTTMMSSHH. Alltså kalenderår, må-

nad, dag, timme, minut, sekund och hundradelen av en sekund. Jag lovar att du inte klarar att 

skanna två bilder på en hundradels sekund. Svårigheten kan ju vara att identifiera bilden om 

jag själv inte döper den, när jag kommit hem. Skaffar man en metodik i skannandet så kan 

man klara sig. För det namn man ger en fil står inte kvar till nästa skanning. Om man har 

många sidor kan det vara smart att förkorta ner sin namngivning, dock inte till oigenkännlig-

het, men till en smart nivå. Där har Stockholms Stadsarkivs utrustning en smartare lösning. 

Bilderna, som bifogas artikeln, visar en del av utrustningarna och jag tycker de fungerar jät-

tebra. Passade på att även få med Arne Sundberg. Namngivningen på filerna är väl det jag 

har åsikter om, systemet borde vara lika smart där som de övriga funktionerna. 

 

Man sätter i filmrullen och låter den glida mellan glasskivorna. När man klickar på rätt ikon 

rullar filmen framåt eller bakåt. Dessutom finns tre hastigheter att välja på. Man zoomar och 

justerar sidan så man får artikeln där man vill ha den på sidan. Sedan är det bara att trycka på 

”lagra”. Dessa glasskivor har en storlek som är anpassade till vårt tidigare medium, fichen. 

När jag testade detta insåg jag att det går alldeles utmärkt att ta med sig egna ficher ur pär-

marna och få dessa digitaliserade på KB. Det var väl inte vad KB hade tänkt sig. Men för dig 

som ligger på några som troligen inte kommer att digitaliseras av varken AD eller SVAR 

kan här göra det själv. Det var lite trixigt att få till det. Hur fichen skall läggas på glasskivan 

och sedan få den rak. Men resultatet skäms inte för sig på något sätt. 

 

Jag bifogar en av de bilder jag lyckades att få fram så får du avgöra själv. 

 

Det här med PDF-fil behöver inte skrämma dig heller. Adobe Acrobat hanterar den på skär-

men och den går att förstora nästan hur mycket som helst. En sida ur Vaxholms tidning blir 

drygt en MB, och är fullt läsbar både på skärm och i utskrivet skick. 

 

Så nu är det bara att leta upp gamla födelse-, vigsel- och dödsannonser för att komplettera 

övriga uppgifter för respektive person i din släktforskning. Lycka till! 

 

Leif Gannert 
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Här är tre exempel på beskriven utrustning. 

 

  
 

Arne Sundberg i full gång med att skanna några PDF-filer till sitt USB-minne. 
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Exempel på det, i artikeln, omtalade testet att skanna en sida från en ”fiche”. Resultatet blir 

ju inte bättre än den avfotograferade bilden. Därav de mörka partierna runt arket. 
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Sysslingens datum för 2019 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för årets tidningar. Bidrag till tidningen kan sändas via 

e-post eller vanligt brev till: 

 

e-post: Sysslingen@hotmail.com eller Info@roslagen.be  
brev: Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  

 

Bidrag vill vi ha senast ca 4 veckor före utgivning. Se sid 2 i tidningen. 

 

Utgivning 
 

Nr 1 Februari Nr 2 Maj Nr 3 September Nr 4 November 

 
 

 

Nya medlemmar 
 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

 

Stig Wallin Soldatgatan 21 185 34 Vaxholm 

Eva-Lena Shaw Parkgatan 3 185 31 Vaxholm 

Revisorer:    Redaktionskommitté: 
  Birgit Lindkvist 08-540 631 79 Susanne Fagerqvist Ulla Persson 
  Lennart Elg 08-540 619 96 Arne Sundberg Leif Gannert 
Suppleant Leif Gannert 08-541 303 70 Anita Järvenpää Olle Kungberg 

    Nils Lindgren Dick Fagerqvist 

Valberedning:   Ann-Christin Nero Tore Österman 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 Lars Granath 
 Arne Sundberg 08-541 324 55 

 Carl-Göran Backgård 076-317 01 27 

mailto:Sysslingen@hotmail.com
mailto:Info@roslagen.be

